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1-0S FATOS 

. O movimento de outubro de 1930 significou uma redefinição das relações 
de podenentre o governo federal e os governos estaduais. Pondo fim à chamada 
"polftica dos governadores", Getúlio Vargas assomou ao poder em outubro de 
1930 e imediatamente designou interventores de sua confiança para conduzirem 
a polftica dos estados. 

Minas Gerais foi a única exceção. Tendo feito parte da Aliança Liberal e 
acompanhado o processo que culminou com a deposição de Washington Luis, 
seu presidente de Estado, Olegário Maciel, foi mantido no cargo. 

Porém, o súbito falecimento de Olegário, ocorrido em 5 de setembro de 
1933, reabriu a questão em torno do governo de Minas no momento em que 
Vargas empreendia viagem ao Norte e Nordeste do pafs, tendo visitado, entre 
outros, os Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas, que se encontravam na ocasião 
sob o governo. dos "Tenentes". Ao chegar à Parafba, Getúlio foi inteirado'do fa
lecimento de Olegário, através de comunicação do Ministro da Justiça, Antunes 
Maciel. Decidiu não interromper o programa previsto, tendo Antunes Maciel 
nomeado ~ustavo Capanema, que vinha ocupando o cargo de Secretário do In
terior no governo precedente, como interventor interino. 

Getúlio Vargas só regressou ao Rio de Janeiro um mês mais tarde (04 de 
outubro de 1933). Por essa ocasião, dois nomes despontavam como os mais 
fortes candidatos à interventoria mineira -o de Virgflio de Melo Franco e o de 
Gustavo Capanema. Desenrolou-se então uma disputa em torno do Palácio da 
Liberdade r~a qual os dois postulantes, apoiados respectivamente por Oswaldo 
Aranha, Ministro da Fazenda, e Flores da Cunha, , Interventor Federal do Rio 
Grande do Sul, eram apontados, ora um ora outro, como os indicados para o 
posto de interventor federal em Minas. Tal situação se arrastou pelos quase cem 
dias que separaram o falecimento do Presidente Olegário da decisão de Vargas. 

Paratelamente à indefinição quanto ao futuro interventor mineiro, ocorria 
a instalação da Assembléia Nacional Constituinte em 15 de novembro de 1933, 
trazendo consigo a necessidade de designação de um presidente dos trabalhos. 
A solução)veio com a escolha de Antônio Carlos para tal função, o que se con
sumou em 17 de novembro de 1933. Nessa mesma ocasião, Virgflio de Melo 
Franco foi aclamado lfder da bancada mineira na Constituinte. 

O inicio dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte significava 
também a colocação da substantiva questão da sucessão presidencial. Por isso 
mesmo, esses dois problemas polfticos - o da sucessão presidencial e o da de
signação de um interventor para Minas - se interrelacionam, como veremos 
oportunamente. 

Dentre os dois candidatos ao governo mineiro, Virgflio era considerado 
como o "candidato natural" devido lt sua ·estreita ligação com os revolucioná
rios,. inclusive Vargas. Porém, Capanema se configurou um concorrente de peso 
e Getúlio, que se inclinara em um momento inicial pelo Melo Franco, viu-se em 
situação delicada<1l. 

(1) Ver a propósito da suposta prefer.,ncia de Vargas e futura deslgriaçao de Virgflio: 
A .. Rentrêe" das atividades polfticas. Estado de Minas.. Belo Horizonte, 12 out. 1933. 

p. 1. . -
A lnterventoria Mineira. Estado de Minas. Belo Horizonte, 18 out. 1933. p. 1. 
UM Polftico de mãos limpas. Estado de Minas. Belo Horizonte, 19 out. 1933. p. 1. 
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O quadro se compiicou porque a partir de meados de outubro do mesmo 
ano, o jornal carioca Correio da Manhã começou a mov~r campanha contra Vir
gflio, que culminou com insinuações de desonestidade de Afrânio e seu filho no 
processo de encampação da Estrada de Ferro Teresópolis, no ano de 1919. Nes
sa ocasião, Afrânio de Melo Franco era Ministro da-Viação, sendo VirgOio seu 
oficial de gabinete(2). . . . . . r 

A propósito das acusações que eram feitas a Afrânio e que também com
prometiam sua reputação pessoal, Virgnio enviou correspondência a Vargas, 
datada de 26 de novembro de 1933t3>, na qual informava que havia solicitado a 
José Amêrico de Almeida a publicação do dossiê sobre o assunto em questão. 
Atribufa a iniciativa à intenção do proprietário do Correio da Manhã, Edmundo 
Bittencourt, de impedir que ele - Virgtlio - fosse o interventor em Minas. Pela 
mesma carta, Virgflio declinava do seu interesse em ser designado para o cargo, 
informando ainda sobre seu propósito de ·renunciar ao mandato de deputado 
para, sem garantias especiais, entender-se com o caluniador~ . · 

Tudo leva a crer que, premido pelas circunstâncias e em particular pelas 
calúnias feitas aos Melo Franco, Getúlio se propôs a·designar Virgflio como in
terventor. Comunicou sua intenção a determinado e restrito número de pessoas, 
cujo elenco varia de acordo em a versão dos acontecimentos<4>. Fundámental ê 
que o fato transpirou e os adeptos da candidatura Capanema, capita.neados por 
Flores da Cunha, se movimentaram, vindo a impedir que a indicação de Virgflio 
se consumasse<5>. 

Vargas convocou então os interessados e seus .. padrinhos" para uma con
versa, na suposição de que entre eles fosse resolvido o impasse<6>. O resultado 
das conversações foi um termo de oompromisso estabelecido entre Virgflio e Ca-

(2) Ver a propósito de acusações de desonestidade feitas a Virgflio: 
UM Polftico de mãos limpas. Estado de Minas.. Belo Horizonte, 22 out. 1933. p. 1. 

(3) CPDOC/FGV- VMF 33.09.05 doc. 23. (Cana de Virgrtio a Vargas, em 26 de novembro 
de 1933). 

(4) Afonso Arinos de Melo Franco diz que Vargas informou Afrânio de sua intenção. Esse 
a transmitiu a Virgflio que, .por sua vez, a confiou a amigos. Carolina Nabuco mencio
na decreto que Getúlio chegou a mandar fazer, o qual foi mostrado a Afrânio, que par
tia para Montevid~u em missão diplomática. Lourival Coutinho relata depoimento de 
Góes Monteiro de que soube da intenção de Vargas através de Afrânio e Capanema. 
Yirgflio, em já citada çarta dirigida a Vargas, relata, referindo-se à situação, que fora 
Informado por Vargas de que seria nomeado interventor, tendo sido também comuni
cados Oswaldo Aranha, Juracy Magalhães e João Alberto. 

FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma do tempo. Brasflia, Instituto Nacional do 
livro, 1979, p. 286 

NABUCO, Carolina. A vida de Virgffio d4t Melo Franco. Rio de Janeiro, José Olympio, 
1962, p. 85 

COUTINHO, Lourival. O General G6es Dep6e •• ., Rio de Janeiro, Coelho Branco, 
1955, p. 249 

(4) CPDOC/FGV- VMF 33.09.05 doc. 23. (Carta de Virgflio a Vargas em 26 de novembro de 
1933). 

(5) A propósito dos contatos liderados por Rores da Cunha e dos quais participou Capa
nema, para reverter .a solução do caso mineiro, ver: 
COUTINHO, Lourival. op. cit. p. 250. Ver Tambêm: 
NABUCO~ Carolina. op. cit. p. 86. 

(6} EM Vêsperas de solução. Estado de Minas. Belo Horizonte, 3 dez. 1933. p. 1. O artigo 
menciona reuniAo entre Virgflio, Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. 
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O CASO da lnterventoria Mineira. Eslado de Ml..._ Belo Horizonte, 6. dez. 1933. p. 1. 
O artigo fala de reunilo de 04 de dezembro de 1933. onde se celebrou um com
promisso entre os dois pretendentes. 



panema a propósito da designação do interventor federal para Minas(7>. Pelo do
cumento, elaborado em função do pedido do Chefe do Governo Provisório de 
que lhe fosse sugerido um caminho para o provimento do cargo de interventor 
em Minas, os dois interessados declaravam: 1)- sua conformidade com a solu
ção que Getúlio viesse a dar à questão; 2) - sua preferência de que não se cogi
tasse de um terceiro nome; 31- a isenção daquele que fosse esoolhido\e seus _pro
pósitos revolucionários; 4)- o direito do que fosse preterido de "ocupar quais
quer cargos", continuando a ser amigo de Vargas e· dando-lhe apoio potrtico 1 

De fato, o termo de compromisso não atendia a seu objetivo originârio, 
que era o de apontar ao Chefe do Governo Provi_sório uma forma para resolver 
o problema. Vargas solicitou entãol à Comissão Executiva do Partido Progres
sista que lhe enviasse uma lista com nomes de poUticos mineiros que seriam 
compatfveis com o cargo de interventor, para dentre eles ser feita a escolha(8l. 
Em 10 de dezembro de 1933, reuniu-se no Rio a Comissão Executiva do Partido, 
com a presença de Antônio Carlos, Gustavo Capanema, Virgflio de Melo franco, 
Wenceslau Brás, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Waldomiro Magalhães, OtacJ
Iio Negrão de Lima, Bias Fortes, Augusto Viegas, Lufs Martins Soares, ldalino 
Ribeiro, Washington Pires, IAdélio Maciel, Aleixo Paraguassu e João Beraldo(9l. 
Notfcia veiculada pelo Estado de Minas de 12 de dezembro de 1933 dá conta de 
que Antônio Carlos teria apresentado à Comissão a seguinte lista de nomes para 
o cargo de interventor em Minas: Odilon Braga, Noraldino lima, Raul Sá; Licur
go Leite, Pedro Aleixo, Augusto Viegas e Benedito Valadares. Informa também 
que a "ala moça", discordando de tal atitude, fez a seguinte declaração: 

"Os abaixo-assinados, membros da Comissão Executiva do Par
tido Progressista, à vista da consulta que lhes é feita pelo Chefe 
do Governo Provisório, declaram que indicam os nomes dos·srs. 
Wenceslau ~rãs, Afranio de Melo Franco, João Pandiá Calógeras, 
F. Mendes Piment~ll e Milton Campos, bem como os nomes dos 
srs. drs. Gustavo Capanema e Virgflio de Melo Franco, a fim de 
que o sr. Chefe do Governo Provisório escolha dentre eles o que 
deve exercer a interventoria mineira. 
Os signatãrios da presente declaração de voto assinalam que é do 
seu desejo que o provimento da interventoria mineira se faça sem 
a interferência de elementos alheios às forças poffticas de Minas e 
assinalam mais que o nomeado contará com o apoio e a decidida 
colaboração de todos os membros da Comissão Executiva abai
x.Q_~assinados e dos seus amigos polfticos. 
a.a. Gus~avo C~panema, vice-presidente do PP, com re'striçÕes 

quanto ao1 seu nome 
Vl"rgflio- de Meio Franco, com restrições quanto ao seu nome 
Pedro Aleixo 
Bias Fortes, por si e pelo dr. João alves 
Luis Martins Soares 
Otadlio Negrão de Lima 
Augusto Viegas."(10) 

f7) CPDOC/FGV - GC 33.09.02 A-IV. 13: (Termo de compromiss~ de Virgfllo de Melo 
Franco e Gustavo Capanema a propósito da designaçAo de Interventor para Minas, 
s.d.) . 

(8) O CASO da lnterventoria Mineira continua "congelado". Estado dé Minas. Belo Hori
zonte, 8 dez. 1933. p. 1. 

(9} O CHEFE do Governo Provisório escolheu Benedito Valadares para ocupar a lrÍterven
toria mineira. Estado de Minãs. Belo Horizonte, 12 dez. 1933. p. 1. 

(10) Idem, ibidem, p. 1. 
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.~ interessante confrontar essa versão do documento, tornada pública, com 
o original(11). Pelo documento, datado de 11 de dezembro de 1933, os signatários 
começam por indicar os nomes de Gustavo Capanema e Virgflio de Melo Franco 
para a interventoria e, após afirmarem seu desejo ide que o provimento do cargo 
se faça "sem a interferência de elemento·s alheios às forças polfticas de Minas", 
afirmam que o nomeado contará com apoio do outro candidato, bem como de 
·seus amigos e dos signatários. Ao rol de assinaturas, que confere com as rela
cionadas no jornal, embora sem ressalvas à frente dos nomes interessados, se· 
gue-se a indicaç~o de mais cinco nomes- os mesmos constantes da versão dada 
a público. E, por tlltimo, repete-se o elenco de assinaturas. 

Ainda no dia 11 de dezembro encerrou-se a momentosa questão, quando 
Vargas fez a nomeação do c:;teputado constituinte mineiro pelo PP, Benedito Va
ladares Ribeiro, para o cargo<12). 

2- AS INTERPRETAÇÕES CORRENTES SOBRE A ESCOLHA DO INTERVEN-
TOR FEDERAL EM MINAS • 

Há um consenso por parte da historiografia existente sobre o episódio da 
indicação do interventor para· Minas em 1933 em vincular a disputa, assim como 
todo o processo, à figura do Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, e às 
injunções da polftica -nacional. Como jã foi destacado anteriormente, tratava-se 
do momento em que se instalava a Assembléia Nacional Constituinte e se pre
nunciava a eleição do presidente constitucional do pafs. 

~ elucidativo citar, a propósito, o depoimentQ dado por Alzira Vargas do 
Amaral Peixoto sobre esse perfodo. Diz ela: 

" ••• Oswaldo Aranha e Flores da Cunha eram também, dentro do 
consenso geral e por terem credenciais semelhantes, os prováveis 
sucessores de Getúlio ••• A emulação entre os dois herdeiros pre
suntivos tornou-se uma conseqüência lógica. Desde cedo, bus
caram firmar-se politicamente no âmbito nacional, conquistando 
posições estaduais, através de interventores que vissem com 
bons olhos os respectivos nomes."<13> 

Parece, portanto, bastante lógico e natural que a morte de Olegário tivesse 
despertado o vivo interesse dos dois próceres gaúchos e que determinasse tam
bém sua participação nessa disputa, como patrocinadores das duas candidatu-
ras mais em evidência. · 

A esmagadora maioria dos autores consultados tende assim a privilegiar, 
na explicação para o encaminhamento dado por Vargas ao problema, a pressão 
por ele sofrida de parte dos dois conterrâneos. poderosos aliados desde a Re
volução de 1930(14). Tal fato, conjugado com o interesse pessoal do Chefe do 

(11) CPOOC/FGV- VMF 33.09.05 C. doc. 30. (Declaração de voto da Comissão Executiva 
do Partido Progressista. 11 de dezembro de 1933}. 

(121 O CHEFE do Gove,rno Provisório escolheu ••• op. ciL 
(13) PEIXOTO, Alzira Vargas do Amar.al. Get61io Vargas. meu pai. Porto Alegre. Globo, 

1960. p. 140. 
(14) Ver a propósito: 
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CHAGAS. Paulo Pinheiro. Esse velho vento da aventura. Mem6rias. Rio de Janeiro, 

José Olympio, 1977. p. 231. ' 
MAGALHÃES, Bruno de Almeida. Arthur- Bemardes.. Um estadista da Rep4blica. Rio 

de Janeiro. Josê Olympio. 1973. p. 249. 



Governo Provisório em ser eleito o futuro presidente, teria determinado as he
sitações e, conseqüentemente, o longo perfodo em que a questão permaneceu 
pendente. 

Por outro lado, as várias maneiras pelas quais Vargas tentou encaminhar a 
solução atestam bem o interesse que o Chefe do Governo Provisório tinha em 
que o problema fosse resolvido a contento para a polftica do Estado que se 
constltufra no maior aliado da causa revolucionária, três anos atrés. A historio
grafia · dará também destaque às articulações feitas com elementos da poUtica 
mineira·, destacando-se desde logo a figura de Antônio Carlos Ribeiro de Andra
da, ex.:. presidente do Estado, presidente do partido situacionista. e, no decorrer 
do processo, designado presidente da Assembléia Nacional Constituinte. 

A. solução encontrada por Vargas - escolher Benedito Valadares para o 
posto - ê imputada, fundamentalmente, à sua argúcia poHtica e poderia ser re
sumida na assertiva de que o Chefe do Governo Provisório)obteve, com sua de
cisão, um aliado leal e dócil, não comprometido com os meandros da polftica 
mineira. Além disso, o escolhido não era ligado a Flores da Cunha ou Oswaldo 
Aranha, o que significava ter Vargas se inclinado para uma solução própria, a 
qual ao invés de reforçar um dos polfticos gaúchos em detrimento do outro, era 
antes de tudo um reforço à sua própria causa, ou seja, somava força polftica ao 
seu projeto continufsta. 

A fim de contribuir para um melhor entendimento do episódio em discus
são, consideramos que seria interessante fazer uma avaliação dos dois candida
tos potenciais- Virgflio e Capa nem a-, colocando-os lado a lado. 

3-0SCANDIDATOS VIRGfLIO E CAPANEMA 

O concorrente de Virgflio, Gustavo Capanema, nascera em Pitangui aos 10 
de agosto de 1900, tendo sé formado pela Universidade de Minas Gerais, no ano 
de 1924. Sua carreira polftica começara em Pitangui,onde fora vereador entre 
192711929(15). Oficial de gabinete de Olegário, foi nomeado SE!cretário do Interior 
de seu governo em 29 de novembro de 1930, em decorrência da renúncia de 
Cristiano Machado. 

Ocupou esse cargo até a morte do velho Presidente do E$,ado, em 05 de 
setembro de 1933, tendo sido então designado interventor interino. 

Afonso Arinos assim explica a ascensão polftica do concorrente de Virgflio: 

" ••. Capanema, além de suas qualidades de inteligência e honra-
dez, era muito estimado {não sei se afilhado) de Osório Maciel, 
irmão de Olegârio. Por outro lado, sua esposa, gaúcha de nasci
mento, tinha pela famflia relações tradicionais com os Var-
gas ••• ''(16). 

(1~) Dados constíilntes do "Diclondrio da História Republicana de Minas Gerais -
1889/1975", coordenado pela Professora Norma de Góes Monteiro, e parte do Pro
grama "A RepObllca em Mlnas Gerais- 1889/1975", do Centro de Estudos Mineiros 
da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. (No prelo). 

O sr. Gustavo Capanema teve vfde polftlca e parlamentar destacada após o episódio 
da lnterventorla. Foi Ministro da Educaçllo e SaOde entre 1934 e 1945. Participou da 
Constituinte Federal em 1946. tendo sido eleito deputado federal pelo PSD desde a 
primeira até a sexta legislatura (1946/1971), Foi eleito senador P.ara a sétima e oitava 
legislaturas, sob a sigla da ARENA. O ex-Ministro Capanema velo a falecer em 10 de 
março de 1985. 

(16) FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma. •• op. clt. p. 272. 
Schwartzman acredita que Capanema se tornou chefe de gabinete de Olegãrlo devido 
A interferência de Francisco Campos, seu conterrên ·~v. 
SCHWARTZMAN, Slmon. Tempos de Capanemã. Rio, Paz e Terra, 1984, p. 31. , 
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Refere-se aos contatos que mantinha com ele, fundados em interesses ex
clusivamente literários, e dos quais Virgflio fez parte, algumas vezes<17>. 

Companheiro de geração de Virgflio (Capanema era três anos mais moço); 
compartilhava com o Melo Franco as angústias e anseios que se colocavam para 
a geração de jovens poUticos brasileiros e, em particular, mineiros, após a Re
volução de 1930. Exemplo disso é a correspondência mantida pelos dois nos 
meses de outubro e novembro de 1932. Ambos se empenhavam, então, em dis
cutir a viabilidade de um partido polttico nacional • A anãlise da citada corres
pondência sugere também diferenças de opinião quanto ao quadro polftico mi
neiro. Virgrlio se propõe a controlar a ala jovem do PRM<18>, ao passo que Capa
nema se coloca, de maneira clara, contra a tradição polftica deste partido<19>. Ou
tra diferença entre os dois polfticos está na maneira com que um e outro enca
ram Antônio Carlos. Virgflio se coloca em posição distinta da do Andrada~ não 
quer ser confundido com ele<20>, ao passo que Capanema não demonstra animo
sidade para com o ex-Presidente de Estado, e propõe uma forma diluidora do 
mando polftico tradicional, através da constituição de um novo partido polftico 
em Minas<2H. Esse teria Antônio Carlos como presidente, Pedro Aleixo como vi
ce e Virgtlio como secretArio. 

Colocada a questão da interventoria mineira, os dois polfticos passaram a 
campos opostos, embora seja necessário avaliar em que medida eram movidos 
pela ambição pessoal e em que medida as circunstâncias os forÇaram a isso. U~ 
nia o"s- dois candidatos uni ·desejo'de renovaÇão dos quadros polfticos mineirós. 
Dentro dessa perspectiva, os candidatos são discretos publicamente, alegando 
sempre que aguardam a decisão do Chefe do Governo Provisório. Hã entre eles 
uma troca de cartas, no final de outubro e primeiros dias de novembro de 1933, 
na qual procuram se explicar reciprocamente a respeito da situação. Diz Virgflio, 
em missiva procedente do Rio, sem data: . 

"Sobre o nosso caso, entendi-me apenas com Getúlio e s6 tenho 
trocado idéias com o Oswaldo e Juraci ••• Não procurei nem pro
curarei ninguém. seja quem for.''<22) (grifas nossos) 

- -· - ~ -
E, referinc~o-se à possibilidade de indicação de seu nome ou de Capanema 

para o cargo, afirma: 

' • ' 

(17) FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma. •• op, cit. p. 272. 
(18) CPDOC/FGV- GC 32.10.05- 3C. (Carta de Virg11io a Capanema, em 02 de novembro 

de 1932). 

(19) CPOOC/FGV- VMF 32.10.13 C. doc. 2. (Carta de Capanema a·virgrtio, em 15 de no-
vembro de 1932). 

VerTambêm: 
SCHWARTZMAN, Simon. op. clt. p. 37. Segundo esse autor~ Capanema admite que 
estava disposto a ajudar Francisco Campos a liquidar com Bernardes. 

(20) CPDOC/FGV- GC 32.10.05- 6. (Carta de Virgflio a Capa nem a, em 15 de novembro de 
1932). 

(21) CPOOC/FGV - VMF 32.10.13 c. doc. 4. (Carta de Capanema a Virgrlio, em 18 de no-
vembro de 1932}. 

Vertambêm: 
SCHWARTZMAN, Simon. op. clt. p. 42. O autor menciona a acusaçao feita por Cam
pos a Capanema de que ele teria promovido Ant6nio Carlos na campanha para a 
Constituinte em 1934. 

(22) CPOOC/FGV- VMF 33.09.05 C. doc. 4. (Carta de Virgflfo a Capanema, s.d.). 
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"Qualquer das soluções me convém. Há ainda uma terceira solu
ção que também seria do meu agrado: a nomeaçilo de algt,~6m 
que fosse uma legitima expressão da nossa ala .• O t1 nico r~ceio 
que tenho é que a questão seja deslocada para soluçAo diver~ 
·sa."(23> (grifas nossos) 

Capanema retrucava, em carta de 02 de novembro de 1933, .que seria im
portante a continuidade e a discrição nos entendimentos entre os dois, pois pro
cedimento contrário ••seria de resultados pouco proveitosos para. toda a corrent., 
jovem. cujos ideais nós temos o direito de defender." (grifas nossos). E acres-

. centava:(24l \ 
. . ··.-

iiVejo que você está empenhado em trabalhar por uma solução 
-que signifique a vitória de nosso pensamento polftico, que é. o de 

. · ver a npssa terra .bem gover:nada, e orientada · no melhor sentidQ 
· revoluciónârio, poüco importando o nome do que V<ti governá-la, 
uma vez que esse nome seja o de um representante desse 
ideÇI1."<25> (grifas ·nossos) 

E.ssa :.:troca · de . cart8s· denota a preocvpação dos dois interessados em 
manter cibe.rtos ·OS canais ·de comunicação e, eventualmente, colocar a questão 
da sucessão de Olegário em termos ·elevados, não importando quem se·rfa o es
colhido e sim a ga,rantia dos ideais por el"es compartilhados . 

. Corrobora essa visão da relação entre os dois. candidatos. trecho .da. carya. 
envaada por Flores da Cunha a Vargas, em ·a.tde OJJtubro de 1933i::..a propósito de 
interventoria mineira, e onde se lê: ' 

" ••• Ele (Capanema) ou o Dr. Virgflio de Melo Franco seriam, a 
meu ver, os indicados. Este últim~ tem prestado rel~vàntes servi
ços à revolução e está à altura do cargo; Mas aquele, o Dr. Capa
nema, já está no governo e, de resto, via ambos tio unid()s. 
quando estive ar, que tenho a convicção de que a nomeação refe
rida será apoiada sinceramente pelo Dr. Virgflio de Melo Fran
co."(26) (gritos nossos) 

Mas os ideais e a sua prática estavam bastante apartados. Importa-nos, 
portanto, agora, avaliar que fatores pesavam favoravelmente a cada um dos 
candidatos, em termos de seu prestfgio pessoal e polftico e dos aliados e oposi
tores com que contavam. Começaremos por Virgflio, identificado por quase to
dos como candidato "natural" ao posto. 

Não resta dúvida de que o adjetivo "natural" se devia à projeção que o 
Melo Franco obtivera com o processo revolucionário de 1930. Sua decidida par
ticipação no movimento, ao lado daquel~s ql_Je seriam os principais · nomes do 
novo governo, dava-lhe um st(ltus privilegiado! nessa· .hora. É inegável também 
que a tradição fá"miliar- o ser filho de Afrânio de Melo Franco, ent~ó Ministro 
das Relações Exteriores- contava muitos pontos a seu favor. A ligação de Virgf
lio com a poUtica mineira se mantivera constante, nesses tr~s anos de governo 
revolucionário, estando ele à testa das grandes articulações polfti~as entre o go-

(23} Idem, Ibidem. · 
(24) CPDOC/FGV - VMF 33.09.05 doc. 22. (Carta de Capanema a Vlrgfllo, em 02 de no

vembro de 1933). 
(25) Idem, Ibidem. 
(26) SILVA, Hêlio. 1933: A Crise do Tenenllsmo. Rio de Janeiro, Clvillzaçlo Brasileira, 

1968. v. 6. p. 230. 
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verno central e o estadual. Caberia então uma pergunta: Por que VirgOio, a so1u· 
ção "natural", não foi logo escolhido? A par das dificuldades que representava a 
solução do caso a nfvel da polftica federal (a questão da sucessão presidencial), 
seria interessante averiguar com que forças ele podia contar em Minas. 

Hâ consenso entre os autores que se detiveram nessa questão, de que ele 
teria apoio do PRM, ou pelo menos, de se~ores do PRM<27J. Além disso, contava 
também com o estfmulo de colegas do Partido Progressita, como Bias Fortes e 
Otacflio Negrão de LimaC28>. No perfodo em q·ue se arrastava a indefinição sobre 
a interventoria, Virgtlio recebeu ainda noticias de Minas e estfmulo de Cândido 
Naves, diretor geral do Tesouro, Hélio de Resende Faria Alvim, da Sociedade 
Mineira de Agricultura, e outros{29>. Tais manifestações devem ser entendidas, 
entretanto, como fruto de. iniciativas pessoais. Tinha, por certo, opositores. O 
maior deles foi, sem duvida, Antônio Carlos. A falta de depoimento do Andrada 
sobre o assunto nos permite apenas esboçar a explicação ou as explicações. 
John Foster Dulles, na biografia que escreveu sobre Vargas, assim explica tal 
fato: 

" •.• Antônio Carlos, que tinha apoiado Olegário Maciel e agora 
presidia a Assembléia, não escondia seu desagravo pelo livro de 
Virgflio, Outubro, 1930, que o acusava de ter desertado a causa 
revolucionária, num momento decisivo."(30) 

Antunes Maciel, em carta enviada a Vargas logo após a morte de Olegário, 
afirma: 

"Disse Virgilinho que Antônio Carlos quer apenas que a indicação 
se faça por seu intermédio, por sua qualidade de presidente do 
PP, mas aceita o que for pelo chefe deliberado~ •• Devo, porém, 
dizer, por lealdade, que ·o candidato preferido por Antônio (se
gundo ele mo disse) é Waldomiro Magalhães •• .(31) (grifos nos
sos) 

(27) BOMENY, Helena Maria Bousquet. "A estratégia da conciliação: Minas Gerais e a 
abertura dos anos 30". . 
IN: GOMES, Ângela M. C. (coord.) Regionalismo e Centraliziçlo Polftica. Partidos e 

Constituinte nos anos 30.. Rio, Nova Fronteira, 1980, p. 182. 
CHAGAS, Paulo Pinheiro. Esse Velho ••• op. cit. p. 231. "Nós do PRM estávamos de
cididamente ao lado de Virgilinho ••• " 
PEQUENO, Waldemar. Um advogado ar pelos sert6es.. Belo Horizonte, Imprensa Ofi. 

cial, 1966, p. 340. 
"Foi por aquela ápoca que ocorreu o falecimento de Olegário Maciel, sobrevindo 
para o PRM a melhor oportunidade. para o retorno ao poder com a nomeaçlio, tida e 
havida como certa, de Virgflio de Melo Franco para interventor de Minas. 

(28) ~ interessante avaliar a posiçAo de Otactlio NegrAo de Uma nesse episódio. Ele man· 
tém correspondência regular com Virgflio nesse perfodo, colocando-se no papel de 
informante e adepto de sua candidatura. Esteve posteriormente ligado a Valadares, o 
qual declara que Negrão de Uma era o ónico do PP que lhe' demonstrava considera· 
~o~mp~ . · 
VALADARES, Benedito. Tempos idos e vividos. Rio de Janeiro, CivilizaçSo Brasilei· 

ra, 1966. p. 36. 
(29) Ver a propósito. 

FRANCO, Virgflio de Melo. Correspondência. (Arquivo particular de Virgflio de Melo 
Franco). CPDOC/FGV. . 

(30) DULLES, J.W.F. GetóRo Vargas. Biografia Polftica. Rio de Janeiro, Rennes, 1967. p. 
138. 

(31) SILVA, Hêlio. op. clt. p. 222. 
Waldomlro Magalhles {1883/1944), mineiro de Passos, ê êpoca deputado constituinte 
pelo PP. Era tambAm concunhado de Antunes Maciel. 
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Tudo leva a crer que Antônio Carlos cogitou inicialmente do nome de 
Waldomiro. Com o passar rto tempo, tendo percebido que a discuta seria entre o 
nome de Virgflio e o de Capanema, aceitou a possibilidade da indicação deste 
último. A tal respeito Virgflio foi informado por amigos(32>. 

Se o nllmero de aderentes mineiros à causa de Virgflio não era numérica 
nem politicameote muito significativa, o mesmo não se pode dizer de seus de· 
tensores a nfvel federal. O primeiro e maior deles foi Oswaldo Aranha. Em carta 
escrita a Vargas em 04 de outubro de 1933, o então Ministro da Fazenda refere· 
se à morte de Olegário Maciel considerando·a fato lamentável, mas lembra que 
essa circunstância "veio entreabrir ao governo a possibilidade de_ homogeneizar 
os governos estaduais"t33>. Lembrando que os governos de Minas e do Rio 
Grande do Sul"pela ação desses Estados na Revolução são verdadeiros subgo· 
vernos do pafs"<84>, Aranha exorta o Chefe do Governo Provisório a escolher um 
interventor de sua confiança. Cogita dos nomes de Capanema e Virgflio e fica, 
decididamente, com este último. Teme que o outro candidato seja "um homem 
fraco de um governo ainda mais fraco"(3s), realçando compromissos anterior~ 
mente assumidos por ele. Quanto a Virgnio, é visto como pessoa de caráter, 
coerente e leal. 

Outro poderoso "padrinho" de Virgnio foi Juracy Magalhães, "Tenente", 
interventor da Bahia à época. Em correspondência ·enviada a Vargas em 04 de 
dez-embro de 1933, ele lembrava que ainda quando Getúlio estava no Nordeste 
ele lhe manifestara a opinião de que Virgflio deveria ser nomeado interventor, 
imeditamente. E acrescentava que, em decorrência da demora em se resolver o 
problema, Antônio Carlos lançara Capanema contra Virgflio e vice-versa, e pro
fetizava: 

11Vossa Excelência não poderá mais nomear para Minas um can
didato seu, pois este resultará da premência das necessidades 
polfticas e não de sua vontade pessoal ••• Não se realizará a ho
mogeneização tão nec:essãria de nossas forças •.• Não se iluda, 
Or. Getúlio, hoje, somente a afeição pessoal poderá dar uma liga 
suficientemente forte, capaz de resistir aos vendavais da anarquia 
que nos ameaça. E não será com o velho Andrada que Vossa Ex
celência fundirá as suas hostes."{36) (grifos nossos) 

Percebe·se, da parte de Aranha e Magalhães, uma idêntica preocupação 
com a "homogeneização" das forças poltticas estaduais e nacionais. Virgflio era 
encarado como homem adequado para tal fim. 

O respaldo à candidatura de Virgllio foi dado também pela imprensa na
cional, que se manifestou a seu favor, notadamente no mês de outubro, quando 
seu nome ficou em grande evidência devido à campanha de difamação contra 
ele movida peló Correio da Manhã. O Diário de São Paulo<sn, em editorial, real-

132) Ver a propósito: 
CPOOC/FGV- VMF 33.09.05 C. doc. 12. [Carta de Candido Naves a Virgflio, em 24 de 

setembro de 1933). Ainda: 
CPDOC/FGV - VMF 33.09.05 c. doc. 41. (Informações sobre a· polftica mineira na 

questão da interventoria, s.d., sem assinatura). 
{33) CPDOC/FGV- OA 33.10.04 (8). {Carta de Aranha a Vargas, em 04 de outubro de 1933). 
(34) Idem, ibidem. 
(35)1dem, ibidem 

(36) CPDOC/FGV- GV 33.12.04 doc. 1. (Carta de Juracy Magalhães a Vargas, em 04 de de
zembro de 1933). 

p7) UM Polftico de mãos limpas. Estado de Minas. Belo Horizonte, 19 out. 1933. p. 1. 
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çava suas qualidades pessoais, dentre elas a honestidade, ~ dizia da satisfação 
dos paulistas caso o Melo Franco fosse escolhido interventor. O DiArio de Noti
ciaS, do Rio Grande do Sul, também em editorial, tecia elogios a Virgrlio e afir· 
mava: 

"Nada lhe falta para dar a Minas um governo à altura de suas ne
cessidades. Sobra-lhe projeção pollti~ no cenârio nacional e, 
além disso, sua ascensão jamais poderá ser considerada como a 
vitória de uma ambição, pois de todos os grandes animadores do 
movimento de outubro, (Virgflio) foi o tlnico que até agora não 
teve nas mãos nenhuma posição de mando. quando, pelo seu 
mérito e pelo seu prestfgio, muito podia dispor."138> (grifes nos
sos) 

Na Bahia, da mesma forma, se fizeram ouvir vozes pela imprensa na defe
sa de Virgflio. O jornal O Imparcial se referia ao caso da interventoria mineira 
como sendo resultado de uma luta entre a velha e a nova mentalidade, identifi
cando em Virgflio o expoente da corrente renovadora e progressista de Minas<39l. 

Quanto a Capanema, este contava, no entendimento de Bomeny, com o 
apoio dos setores conservadores de Minas e também com a Força Públicai40l. A 
propósito do apoio militar às suas pretensões, é sugestivo o telegrama enviado 
a Vargas pelos comandantes de unidades e chefes de serviço da Força Pública, 
quando de sua designação para o cargo de interventor mineiro. Dizia o docu
mento: 

"A Força Pública de Minas Gerais, representada por seus compa
nheiros de corpos e chefes de serviços ••• pede vênia para con
gratular-se com V. Excia. por motivo da nomeação do Dr. Gusta
vo Capanema para interventor interino neste Estado. Manifesta 
sua satisfação por ter a escolha de V. Excia. recafdo no seu co
mandante geral, que em três anos de contato com a corporação 
deu sempre mostras de elevado patriotismo e dedicação à causa 
revolucionária. Neste ensejo, apresenta respeitosamente seus 
cumprimentos ao eminente Chefe do Governo Provisório, decla
rando estar ·disposta a acatar e cumprir as determinações do in
terventor deste Estado e prestar, como até aqui, o seu decidido 
concurso à obra revolucionária orientada e dirigada por V. Ex
cia.'' .141) 

O Estado de Minas de 04 de outubro de 1933 indicava também um movi
mento de intelectuais pela permanência de Capanema como interventor definiti
vo. A iniciativa era atribufda a Mário Casassanta que, em reunião realizada na 
Imprensa Oficial, contou com a participação de Pedro Aleixo, Carlos Drummond 
de Andrade, Pedro Rache e Gabriel Passos(42>. A estratégia proposta era a de 

(38) A INTE8VENTORIA de Minas. Eslado de M"mas. Belo Horizonte, 22 out. 1933. p. 1. 
(39) A INTERVENTORIA Mineira. O que se diz na Bahia. &lado de Minas. Belo Horizonte, 

24 out. 1933. p. 1. 
(40) BOMENV, Helena Maria Bousquet. op. cit. p. 187. 
(41) A NOMEAÇÃO do sr. Capanema. &lado de Minas. Belo Horizonte, 7 set. 1933. p. 1. 

Seguem-se dezesseis assinaturas encabeçadas pela do Coronel Josá Gabriel Mar
ques {Chefe do Estado-Maior). 

(42) A INTERVENTORIA Mineira. &lado de Minas. Belo Horizonte, 4 out. 1933. p. 1. 
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concla_mar prefeitos municipais, e que envcassem telegramas a Vargas a:poiando 
Capanema. Envolvia ainda a mobmzação da Universidade no mesmo sentido. 
Porém, em declarações feitas ao mesmo jornal no dia seguinte, Casassanta 
desmentia realização de reunião em prol da candidatura Capanema: afirmando 
que um movimento de intelectuais não se preocuparia em mobilizar polfticos 
e sim os próprios intelectuaisC43l. 

Capanema tinha aliados fora de Minas. Tal fato é demonstrado por corres
pondência de •• Amigo Incógnito" a ele enviada do Rio de Janeiro em 24-25 de 
setembro de 1933<441. Nessa missiva, o informante traçava um quadro geral da 
situação na capital do pais, destacando a ameaça que representavam os nomes 
de Virgflio e Odilon Braga, interessados no cargo. Recomendava ao destinatário 
que não confiasse também em Antônio Carlos, o qual estaria agindo através de 
Waldomiro Magalhães e com o apoio do Ministro Antunes Maciel. Segundo essa 
mesma carta, estaria havendo uma exploração do telegrama enviado pela Força 
Pública a Vargas. As versões eram ora de que Capanema estaria ameaçando o 
Chefe do. Governo Provisório com a Força Pública, ora de que seriG! um joguete 
nas mãos dos militares. 

Porém, o aliado mais significativo com que contou Capanem<;l fa: a Gene
ral Flores da Cunha que, em 04 de outubro de 1933, manifestou por escL'i~·o a 
Vargas sua preferência pelo então interventor interino. Dizie ele naquele oportu~· 
nidade: 

" •.• Desde já, posso antecipar minha opinião. Não tenho prefe
rências, nem inclinações pessoais por nenhuma das facçõ&s ali 
em litfgio. Falo pelo conhecimento e experiência adquiridos sol'lre 
os homens de M,inas, e penso que o Dr. Gustavo Capanema deve• 
ser interventor. E um moço inteligente, leal e hábil; já est~ no go
verno sem ter provocado despeitos, conta com o apoio da Força 
Pública e de grande parte da opinião mineira ••. Dentre todos os 
homens da polftica mineira, o Dr. Capanema ê o de matiz mais 
semelhante ao Rio Grande. E, com o Rio Grande firme como está 
e 'Minas solidãria, terãs garantida a p& para o resto do teu Go
verno Provisório e para a tua presidência constitucional. 
Agir de outro modo seria um erro imperdoável, como governante 
e como polrtico; outra situação obrigar-me-ia a deixar também o 
meu cargo ••• "<45). (grifos nossos). 

Em 09 de novembro de 1933, F. Flores da Cunha, irmão do general inter
ventor, escrevia a Capanema a pedido do interventor do Rio Grande, aconse
lhando-o a entrar em "plena ação polftica e administrativa no Estado"<46), já que 
deveria ser efetivado no cargo de interventor. Na oportunidade, fazia referência 
a encontro com Antônio Carlos e informava que,no dia anterior, tinha ficado re
solvido que a presidência da Constituinte caberia ao Andrada e que Vargas pre
tendia colocar Virgtrio na liderança da bancada mineira da Assembléia Nacional. 
Acrescentava: 

(43) UM Movimento de intelectuais em favor da efetivaç§o do sr. Capanema na lnterven· 
toria? EsiBdo de Minas. Belo Horizonte, 5 out. 1933. p. 1. 

(44) CPOOC/FGV- GC 33.09.02- 1- 117 
45) SILVA, H~Ho. op. cit. p. 230.; 
(46) CPDOC/FGV- GC 33.09.02 111- 19 (Carta de F. Rores da Cunha a Capanema). 
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;;Fica assim o amigo prevenido para · ag1r com habilidade · na 
oportunidade devida, que creio serã depois do dia 12, quando se 
elegerá o presidente da Constituinte."<47) 

. Nos dias que antecederam imediatamente a indicação de Valadares, há 
notfcia de que deputados da bancada do PP redigiram um~ espécie de moção · 
em apoio a Capanema, que seria dirigida a Vargas<48>. 

Como se vê, Capanema não contav~ com um número de aliados suficien
temente forte para neutralizar a candidatura de Virgflio. 

O que teria se passado então com Vargas, durante toda essa conjuntura? 
Consideramos de ·interesse analisar as formas pelas quais um e outro preten
dentes se colocaram frente ao Chefe do Governo Provisório, e qual teria sido o 
significado da escolha de um e de oütro. . ' 

4 - GETÚLiO VARGAS E OS DOIS CANDIDATOS À INTERVENTORIA MI
NEIRA 

A morte de Olegário Maciel fez com que Minas se colocasse, como os de
mais Estados da Federação, nas mãos do Chefe do Governo Provisório, no que 
dizia respeito ao seu futuro. governante. Como já foi .apontado, na ocasião do 
falecimento de Maciel, Getúlio encontrava-se em viagem ao nordeste e norte do 
pars, e seu regresso ocorreu quase trinta dias após o desenlace. A suposição 
corrente nos meios poltticos estaduais e nacionais era a de que Virgilio seria o 
escolhido. A sua não indicação imediata, esperada e mesmo recomendada por 
alguns, como Juracy Magalhães, tem um significado. No nosso entendimento, o 
tempo trabalhou contra Virgflio. Procuramos apontar anteriormente os aliados e 
oponentes com que ele e Capanema contavam. No momento, interessa-nos 
avaliar com um e outro candidato agiram em relação a Getúlio, nessa circuns
tância. 

Quanto a Virgflio, existe o depoimento de vários autores e pessoas que 
com ele conviveram, sempre unânimes em realçar seu grande interesse em go
vernar Minas. Há ainda sua recusa a outras propostas que lhe foram f~itas ante
riormente por Vargas e a suposição de que essa recusa se prendia a um interesse 
maior: o de ser interventor de seu Estado natal. 

A notrcia da morte de Olegário foi encontrá-lo no Rio, onde chegara dois 
dias antes, procedente de Belo Horizonte, quando estivera em contato com o 
presidente recém-falecido. Em 13 de setembro de 1933, o Melo Franco voltou a 
Minas e manteve contato com Capanema, já então designado interventor interi
no. Em entrevista concedida naquela oportunidade, Virgflio dizia: 

(47) Idem, ibidem. 

(48) AGITA-SE novamente o caso da interventoria mineira. Estado de Minas. Belo Hori· 
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Tambêm Valadares refere-se A carta encaminhada por Ant6nio Carlos e com assina• 
turas de quase todos os deputados do PP, apoiando a lndlcaçAo de Capanema. 
VALADARES, Benedito. op. cit.. p. 44. 
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" ••• Não poderfamos querer fixar nada mais do que o nosso pen
samento em face da. realidade. E a realidade nos adverte de que 
seria prematuro . ou precipitado avançar ou mesmo estabelecer 

_ soluções antes do regresso do sr. Getúlio Vargas. O Chefe do Go- _ 
verno Provisório ê que tem que dar a palavra definitiva e o as
sunto ser~ por ele diretamente tratado e resolvido. Neste ponto, 
concordamos perfeitamene, eu e -o s.-. Gustavo Capane-

_. ma •• .''<49t(grifos nossos). 

Em 03 de outubro de 1933, Virgflio era novamente esperado na capital mi
neira para uma breve visita, pois deveria regressar ao Rio em O~ de outubro a 
fim de receber Get~lio que retornava de viagem<50l. Logo após a chegada de 
Vargas, esteve no Brasil o Presidente da Argentina. Este retornou a seu pafs em 
12 de outubro de 1933 e a imprensa comentava então que Getúlio voltaria a cui
dar dos -problemas internos, dentre eles a designação do interventor mineiro<51 l. · 

Em 17 de· outubro de 1933, o candidato Melo Franco manteve. contanto com 
Vargas, não tendo declarado nada à--imprensa sobre a conversa(S2l. Os jornàis 
dos dias seguintes veicularam, com Íf]sistência, a notfcia de que Virgflio seria o 
escolhido para o cargo. Vârios autores mencionam também a versão de que 
Vargas se decidira por Virgflio. É elucidativo sobre esse ponto depoimento dado 
por sua filha, Alzira. Diz ela: 

"Getúlio Vargas, em princfpio, era favorável à solução Virgrlio e 
chegou mesmo a assegurar que seria ele o escolhido. Temia, no 
entanto, e carregado de razões, que a reação de alguns chefes 
polfticos de Minas fosse violenta, em virtude de certas atitudes 
anteriores, assumidas por este candidato. VirgOio de Melo Franco 
era abertamente acusado de ter projetado a deposição de Olegá
rio Maciel em época não muito distante. Recomendou o Chefe do 
Governo Provisório que nenhuma palavra fosse pronunciada so
bre o assunto até a publicação do decreto de nomeação ·de sur
presa ••• Nem vinte e quatro horas haviam decorrido- Vargas 
não tivera tempo de apaziguar os partidários da candidatura rival 
-e já o segredo de Polichinelo estava na rua: a tempestade desa
bou com violência. Capanema precipitou-se de Minas e Flores 
voou do Rio Grande·do Sul em seu socorro •.• "(53) (grifas nossos). 

(49) A SITUAÇÃO polftica de Minas. Estado de Minas. Belo Horizonte, 13 set. 1933. p. 1. 
(50) O SR. Virgflio de M. Franco. Chegará hoje a esta capital o "leader'' progressista. Es-

tado de Minas. Belo Horizonte, 3 out. 1933. p. 1. 
Na verdade, Virgflio não chegou a Belo Horizonte, pois em Barbacena foi informado 
de que Getlllio antecipara sua volta, tendo o candidato â interventoria regressado ao 
Rio. Conforme: 
O SR. Virgrlio de Melo Franco. Não chegou ê capital o "leader" progressista. Estado 

de Minas. Belo Horizonte, 4 out. 1933. p. 1. 

(51) A ''rentrêe" das atividadés polfticas. Estado dé Minas. Belo Horizonte, 12 out. 1933. p. 
1. 

O mesmo jornal menciona boatos ocorridos no Rio, no dia anterior, de que Vargas 
convidara Virgflio para o cargo. "Comentava-se ainda que o sr. AfrAnio comunicara, 
pelo telefone, ao Dr. Hugo Werneck, a nomeação de Virgflio de Melo Franco.'' 

(52t A INTERVENTORIA mineira. Estado de Minas. Belo Horizonte, 18 out. 1933. p. 1. 

(53) PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. op. cit. p. 142. 



No . entender da autora, a indiscrição dos Melo Franco pusera tudo a per
der. Tal não é a opinião do irmão do interessado. Afonso Arinos. Ele assim se 
manifesta sobre o assunto; 

"Hâ duas hipóteses. Ou he:i,:c; Getúm~o desejava. de fato. nomear 
Virg9~., mas não queria, em véspera da própria cartada eleitoral 
na Constituinte (esta se e ~egeria em 15 de novembro e deveria 
elegê-lo presidente} desgostar elementos prestigiosos de Capa
nanema, como o então todo-poderoso Flores da Cunha, ou bem 
Getúlio: não queria nomear Vtrgflioo para não fortalecer Oswaldo 
AranhB!., seu pmenciaB concorrente. Neste caso, premido moral
mente pelos compromissos que assumira com a nossa corrente, 
utilizara aquele estratagema de fazer divulgar a notfcía por nós 
mesmos (meu pai e Virgflio), provocando o pânico e o revide 
imediato dos adversários, tornando~os receptivon pars, a única 
fórmula que " e~e, Getúliap convinhn: 21 nomeação de um terceiro 
••• "{54>. (grifas nossos) 

No entender do autor, o próprio Getúlio pusera tudo a perder. Nesse fnte
rim, Antônio Carlos foi escolhido, por indicação de Virgflio, como Uder parla
mentar do PPC55>, e em 16 de novembro de 1933, eleito Presidente da Consti
tuinte, indicou o nome de Virgflio para lfder da bancada mineira<56>. Teria o Melo 
Franco tentado obter o apoio decisivo de Antônio Carlos para sua candidatura à 
interventoria mineira, desistindo da luta pela presidência da Assembléia Nacio
nal Constituinte e mesmo apoiando seu nome? O certo é que Antônio Carlos não 
o apoiou nas suas pretensões em momento algum e devolveu a gentileza da in
dicação, colocando-o em posição importante e definida, a de lfder da bancada 
mineira na Constituinte<57). . 

Nesse mesmo perfodo, como já foi destacado, Virgflio sofreu uma campa
nha difamatória pela imprensa, através do "jornal carioca Correio da Manhã e, em 
26 de novembro de 1933, enviou carta a Vargas a propósito do assunto. Na cor
respondência, dizia o Melo Franco: 

"Eu nunca lhe pedi nada, Stinhor Doutor Getúlio Vargas."C58> 
E conclufa: · · 

••Eu não quero ser interventor em Minas,. como não quiz ser ta
belião, como não quiz ser ministro no Uruguai, como não quiz 
ser diretor do 6anco do Brasil, como não quiz ser presidente do 
Conselho Nacional do Cqfê e como não quiz, talvez, ser ministro 
da Justiça.''CS9> (grifas nossos) 

(54) FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma. •• op. cit. p. 286 
(551 ESCOLHIDO o ''leader'' parlamentar do PP. Estado de Minas. Belo Horizonte, 7 nov. 

1933. p. 1. 
(56) O NOVO "leader'' da bancada progressista. Estado de Minas. Belo Horizonte, 17 nov. 

1933. p. 1. 

(57) BOMENY, Helena Maria Bousquet. op. cit. p. 184. A autora afirma que a morte de 
o.legário mudou a postura de Virgftio e seus adeptos com relaçlio à eleição de Antô· 
mo C~rl?s, e acrescenta que o Melo Franco nAo seria um bom nome para presidir .a 
ConstJtumte ·porque S§o Paulo estava na oposiçAo e a sua escolha "poderia reabrir 
uma questão ba.stante sária, como o enfrentamento entre oligarquias e tenentes.'' 

(58) CPDOC/FGV- VMF 33.09.05 C doc. 23. (Carta de Virgflio a Vargas, em 26 de novem· 
bro de 1933). 

(59) Idem, ibidem. 
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. No nosso en~ender, Virgflio acabara de por tudo a perder. 
Capanema assumiu a interventoria em caráter interino e começou a tra

balhar para que ela fosse definitiva<6°l. Destacamos, nessa oportunidade, duas 
cartas por ele enviadas a Vargas, durante o perfodq em que foi interventor, e que 
merecem análise cuidadosa. A primeira delas, datada de 8 de setembro de 1933, 
informa ao Chefe do Governo Provisório sobre as providências iniciais tomadas 
como interventor, mantendo os secretários anteriores em seus cargos. Diz ainda: 

"Nada fiz, por igual, no terreno polftico. Não entrei em entendi-
. ·menta com nenhum dos diretores do Partido Progressista, nem 
mesmo com o VirgOio, que se acha no Rio. Tenllo, nas conversa
ções inevitáveis sobre a situação mineira, procurado fugir a qual
quer combinação ou compromisso. Não promoverei a reunião da 
Comissão Executiva do Partido Progressista, a menn~ que .o se
nhor julgue necessária essa providência."(61) 

Acrescenta que é de calma a situação no Estado e que a decisão de Vargas 
quanto ao futuro interventor será acatada por todos, inclusive a Força Pública. 
Levanta a hipótese da indicação de seu próprio nome para o cargo. Afirma: 

"Considero esta hipótese com serenidade e animado da· maior 
dedicação para com o senhor.'~(62) 

Em seguida, comenta: 

nParece-me que há quem pleiteie uma solução imediata para o 
caso. Nenhuma objeção tenho contra isso desde. que a nomeação 
do interventor não recaia sobre mim.''<63) (grifo nosso) 

Pede a Getúlio que, caso seja ele o escolhido, só faça a designação após a 
volta ao Rio pois pretende discutir com ele os nomes dos futuros secretários. E 
conclui: 

"Numa palavra, fique o senhor seguro do seguinte: primeiro, do 
meu inteiro desinteresse pessoal ante as competições, se estas 
aparecerem; segundo, do meu desejo de coordenação e harmo
nia; terceiro, da minha dedicação, à custa de qualquer sacriffcio, 
para ·com o seu governo."<64) (grifas nossos) 

A segunda carta é datada de 9 de novembro de 1933. Começa por referir
se à situação financeira de Minas, apontando as dificuldades e sugerindo formas 
de resolvê-las, sobre as quais solicita a opinião de Vargas. Afirma que as finan
ças mineiras precisam de organização e faz sugestões quanto ao orçamento para 
1934. Afirma: 

(60) Ver. 
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma ••• op. cit. p. 284. 
MAGALHÃES, Bruno de Almeida. op. cit. p. 249. 

(61) CPDOC/FGV - GC 33.09.02 145. (Carta de Capanema a Vargas, em 08 de setembro de 
1933). 

(62} Idem, ibidem. 
(63) Idem, Ibidem. 
(64) Idem, ibidem. 
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~~o senhor mandou dizer-me que vá fazendo o orçamento. Ora, o 
máximo que posso fazer (e é o que estou fazendo) ê ir colhendo 
dados e realizando estudos para esse trabalho ••• antes do pre
paro do orçamento, ê preciso proceder-se a uma reorganização 
geral dos serviços públicos do Estado. A falta de unidade de 
pontos de vista em várias administrações sucessivas e mesmo 
dentro da mesma administração, as frequentes incursões da poU
tíca partidária nos negócios do Estado. o domfnio da rotina sobre 
o esprrito de renovação no maior número de casos, a falta de um 
sêrio conhecimento da 'ciência e da técnica da administração no 
maior número de dirigentes. tudo isso, mau grado o bom senso e 
a probidade que em regra tiveram os governos mineiros, deter
minou a mâ organização atual dos serviços públicos do Esta
do."<65> (grifas nossos}. 

E, insistindo na necessidade de reorganização do serviço público mineiro, 
arremata: 

••semelhante obra. porém. significa um vasto plano. E. sendo as
sim, não ê obra para um govemo .interino empreender. Eis ata 
razão por que não me parece prudente fazer eu, na qualidade de 
interino. o orçamento."<66> (grifas nossos) 

Refere-se em seguida, à questão da interventoria 1reafirmando que não se 
moveu politicamente para obtê-la. Diz: 

". • • não pedi a intervenção de nenhum pr6cer revolucionário a 
meu favor ••• Permiti, ê verdade, que a Força Pública se mani
festasse satisfeita com a minha designação para interventor inte
rino •• .''<61l. (grifas nossos) 

Diz ainda a propósito de seu relacionamente com Virgrlio: 

"De outra parte, cresce a impressão de que há divergência entre 
mim e o Virgflio e de que um de nós dois será vencedor e o .putro 
vencido. Essa divergência não existe, nem pode existir, visto co
mo, companheiros um do outro e amigos do senhor, ambos 
acataremos a decisão que o senhor tomar ••• "(68) (gritos nossos). 

Ao final, pede a Getúlio que considere o que foi dito como ~~ponderações 
de um amigo", e conclui: 

"Eu desejo acima de tudo estas duas coisas: a segurança e o 
prestfgio de seu governo; e a consolidação da vitória revolucio
nária, isto é, da vitória do ideal de justiça e de virtude dos negó
cios do Estado .. .(69) (gritos nossos). 

(65) CPDOC/FGV- GC 33.09.02 111-20. (Carta de Capanema a Vargas, em 09 de novembro 
de 1933). 

(66) Idem, ibidem. 
(67) Idem, ibidem. 
(68) Idem, ibidem. 
(69) Idem, ibidem. 
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Citando novamente Alzira Vargas do Amaral Peixoto, esperamos recons· 
tituir a opinião então vigente no Palácio do Catete sobre os dois candidatos. 
Afirma ela em "Getúiio Vargas, meu pai": 

"O problema da substituição de Olegãrio Maciel no Governo de 
Minas se arrastava indefinidamente, porque os dois candidatos 
mais fortes se consideravam com direitos definitivos e inaliená
veis ao cargo ••• (Referindo-se a Gustavo Capanema) Em sua 
própria opinião, era ele o único mineiro em condições de manter 
a linha polftica do governador falecido. Embora muito jovem e 
politicamente imaturo, havia prestado serviços à revolução ••• 
(Referindo-se a Virgflio de Melo Franco) _Filho de tradicional fa
mnia mineira, tinha este, por vários motivos,. muito mais creden
ciais junto ao Governo revolucionãrio do que Capanema. Seu pai, 
Afranio de Melo Franoo,. homem de grande cultura e renome in· 
ternacional, sereno e desapaixonado, era o Ministro das Relações 
Exteriores do Governo Provisório .•• Uma velha amizade, ante
rior a 1930, ligava os membros da famflia Melo Franco tanto aos 
Aranha como ·aos Vargas. Virgnio fora o emissário permanente 
dos revolucionãrios mineiros junto aos rio-grandenses • • • Os 
serviços que prestara eram indiscutrveis. O mesmo não se podia 
dizer de sua capacidae administrativa. pois nunca fora experi
mentada. nem de seu prestígio polftioo pessoal. Se dispunha de , 
algum em seu EsJado natal. era por herança. Seu domicflio sem· · · · 
pre fora no Estado do Rio de Janeiro .•• r•(7o) (gritos nossos). 

Tomando o que foi dito acima como a visão que Vargas teria sobre os dois 
concorrentes, a ela acrescentamos as diferentes pressões que sobre ele foram e
xercidas, em um sentido ou outro, e a própria atuação dos interessados. Não é 
possível desconsiderar também, nesse momento, as injunções da polftica nacio
nal e o interesse pessoal do Chefe do Governo Provisório em ser o presidente do 

· pafs no perfodo. seguinte. 
Escolher VirgHio teria significado para Vargas acatar a expectativa do gru

po revolucionário ou "tenentista", tentar o aludido processo de "homogeneiza
ção" das forças polfticas. do pafs, a que se referiam Aranha e Magalhães. Teria 
significado ainda enfrentar a resistência de Antônio Carlos, o cacique da polftica 
mineira, com um precário respaldo interno- advindo de uma ala do PRM e de 
setores do PP. A divisão da bancada mineira na Assembléia Constituinte seria 
fatal para os planos de continuidade acalentados por Vargas na ocasião. Signifi
caria também fortalecer Aranha em detrimento de Flores da Cunha e, eventual· 
mente, por em risco o projeto continufsta. Teria ainda atriburdo dose considerá
vel de poder a um homem que, discrepando da conduta de seus pares~ se man· 
tinha em situação de peculiar independência em relação ao poder central, o qual 
lhe era devedor de imlmeros serviços. 

A indicação de Capanema estaria associada a um continufsmo da polftica 
mineira precedente. Seria, de alguma maneira, encarada como a manutenção da 
situação de exceçãO' atê então existente para Minas. AntOnio Carlos teria, segu
ramente, oposto menos resistência a essa alternativa e o respaldo polftico inter
no, com que contaria Capanema, seria maior do que o de Virgflio. Por outro la· 
do, no cenãrio nacional, Flores da Cunha seria o vencedor, decorrendo daf os 
mesmos riscos que existiriam com o atendimento à indicação de Aranha. O go
verno do segundo Estado mais importante da federação seria entregue a um jo-

(70} PEIXOTO, Alzira Vargas do Amaral. op. clt. p. 141. 
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vem de idéias claras e adepto da competência técnica e cientrfica que acenava 
para Var:gas com a possibilidade de "esterilizar" a polftica -mineira e, quem sabe, 
a brasileira, dos vfcios de que padecia cronicamente. Para o interventor. interino, 
o remédio residia na neutralidade, e na objetividade a serem adotadas como 
conçiutoras da ação dos governantes. 

A essas circunstâncias, relacionadas especificamente com cada um dos 
candidatos e que poderiam vir a ser, em conjunto·ou .por partes, grandes.empe· 
cilhos ·para o andamento dos. planos de Vargas, se somava outi'él particularidade 
igualmente inql!ietante. Não era possfvel colocar os dois pretendentes em cam· 
.pos radicalmente opostos; embo~a as forças _que os . apoiavam -tenham tentado 
dar esse carãter à questão. Havia a unf .. los uma .. proxirpidad.e de idade, -ideais e 
prop9stas .potrticas, .-que se contrapurha· ao que começava a .se esboçar como 
sendo o·projeto polttico pessoal de Va("gas. Havia-ainda a capaddade de refletir e 
questionar a conjun.tura,do·momentq.. · ... · 

P.or quej:. en~ão;corr~r. tantos riscos? A indicação de um ou de outro não 
teria· a capacidade ;de ·atender a todas as demandas. Por que não pensa-r em uma 
te reei r a solução? .. 

5- .. BENEDITO VALADARES RIBEIRO, O ·c.AVALO PRETO' 00 GRANDE 
PRÊMIO PALÁCIO DA LIBERDADE"'* . 

Eis aqui ·a versão de Alzira sobre a indicação de Valadares: 

. "Papai .afinaJ se ·cansou ••• Para sair do impasse, Getúlio Vargas . 
sugeriu que fosse organizada uma lista de nomes aceitãveís por 
todas. as correntes de opinião e que a mesma fosse submetidalà 
Comissão :executiva do Partido Republicano Mineiro. Após várias 
conferências e entendimentos, Antônio Carlos mostrou a Getúlio, 
antes d.o veredito partidãrio, um cartão de visitas seu. Nas costas 

· do cartãb, escritOs de próprio punho ••• estavam oito nomes de 
ilustres potrticos mineiros, quase todos membros da Constituinte. 
Contam que papai~ ao manusear o cartão, teria perguntado por 
que não haviam inclurdo também o nome do Deputado Beneãrto 
Valadares e se existia alguma restrição quanto à sua pessoa. O 
malici~ Andrada. sorrindo, teria . respondido: 'Foi qt1' _f~pso, 
PÍ'esidente. Apené,l$ um lapso'~ Estavam entendidos .• .C71> (gritoS'· 
nossos) 

Benedito Valadares Ribeiro, concunhado do capitão Ernesto Dorneles, fora 
prefeito de Parã de Minas até 1932C72>. Setviços prestados à Revolução de 1930 o 
haviam aproximado do então Coronel Barcelos, o qual ihe deu carta de apre· 
sentação a Vargas. Çste chegou a oferecer·lhe emprego no Rio. Olegário Maciel, 
consultado por Vargas, resolveu fazer dele deputado federal, tendo inclufdo seu 
nome na lista dos candidatos mineiros pelo PP à Constituinte Federal. Foi eleito 
por pequena m~rgem de votos. 

Por ocasião da morte de Olegário, Valadares estava em Belo Horizonte e 
decidiu transferir-se para o Rio pois "iam começar ~s sessõe~ preparatórias da 

• Idem, ibidem, p. 146. 
(71) Idem, ibidem, p. 145. 
(72) Os dados biográficos de Valadares foram extrardos de: 

VALADARES, Benedito. op. cit. 
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Câmara e o manancial de onde corria a polftica mineira mudara-se para lá 
••• "(73). E dizia o recém-eleito deputado: "Tão logo me instalara, telegrafei ao 
Presidente Getúlio Vargas solicitando uma audiência, imediatamente concedi
da."C74> (grifes nossos) 

Benedito descreve a entrevista com Vargas, na qual este lhe perguntou 
quem, no seu entender, deveria ser o futuro interventor de Minas. O deputado 
opinou favoravelmente a Capanema. Getúlio pediu-lhe então que regressasse a 
Minas e dissesse a Capanema para governar o Estado "pois estou em dificulda
des para fazer sua nomeação, mas interinos são todos os interventores, uma vez 
que podem ser demitidos:•(75) 

Valadares informou a Antônio Carlos do teor da conversa e procurou Ca
panema, o qual se manteve firme na posição de só governar se fosse efetivado. 
O deputado transmitiu essa resposta a Vargas por ocasião da visita que lhe fize
ram os membros da bancada mineira na Constituinte, entre eles, Virgtlio. Refe
re-se em seguida à presença de Capanema no Rio e à carta encaminhada a Var
gas por Antônio Carlos, com assinaturas de quase todos os deputados do PP, 
sugerindo a efetivação do interventor interino. Acrescenta que, na mesma noite, 
foi procurado por Getúlio e informado de que seria o futuro interventorf'61. 

E, referindo-se à entrevista do dia seguinte com o Chefe do Governo Pro-
visório, conta que Vargas teria dito: 

"Não posso nomear o Gustavo Capanema nem o Virgflio de Melo 
Franco interventor em Minas Gerais. Se nomeio o Capanema, 
descontento o Oswaldo, o Afrânio, que pode pedir exoneração do 
Ministério; se nomeio Virgrlio desagrado ao Flores."m> 

E assim descreve o contato entre Antônio Carlos e Vargas, em torno da 
lista proveniente do PP: 

"Creio que no quarto dia após o convite, o Presidente chamou 
Antônio Carlos ao Palácio e disse-lhe não poder nomear nem o 
Virgflio nem o Capanema, mas queria escolher o interventor na 
bancada mineira. Combinaram fazer uma lista. 
Organizando-a colocaram os nomes: Odilon Braga, Ucurgo Leite, 
Pedro Aleixo, Augusto Viegas, Raul de Sã e Noraldino Lima. Em 
dado momento, o Presidente disse:- 'Põe ar esse Benedito Vala
dares para maior de espada'."(78) 

Como já foi apontado, a historiografia corrente tende a explicar a decisão 
de Vargas como fruto do problema polftico ·nacional, colocado pela sucessão 
presidencial, o qual configurava a possibilidade de Aranha e/ou Flores fazerem 

(73) Idem, ibiélêm, p_. 36. · . 
(74) Idem, ibidem, p. 36. A propósito dessa entrevista, Paulo Pinheiro Chagas d1z q~e Va

ladares procura GetOiio para pedir-lhe nomeação para fiscal de Rendas da Umão. O 
mesmo autor afirma que mais tarde Valadares declarou que essa conversa teve !lln· 
tuito deliberado de realçar para Vargas que o então deputado era homem sem VIncu
lações polfticas, disponfvel para o cargo de interventor. 
CHAGAS, Paulo Pinheiro. Esse velho ••• op. cit. p. 232-233. 

(75) VALADARES, Benedito. op, cit. p. 37 
(76) Idem, ibidem, p. 38-44. 
(77) Idem, ibidem, p. 47 
(78) Idem, ibidem, p. 52. 
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frente às pretensões de Getúlio de permancer no poder. A nfvel estadual, Vala
dares é visto como elemento neutro, sem compromissos prévios a não ser com 
o Chefe do Governo Provisório. Alguns lembram ainda suas ligações familiares 
com os gallchos (era casado com Odete Dorneles Valadares){79l. 

~ mister, port~mto, apontarmos mais uma ve~ que a explicação dada ao 
fato pela historiografia oficial estâ fundamentada em razões do conhecimento de 
todos. No nosso entendimento, contudo, não tem sido dado o devido realce à fi
gura de AntOnio Carlos, peça vital no jogo sucessório fe(feral que se prenunciava 
em 1.933. De tudo o que foi dito anteriormente, transpalece a mê vçmtade recf
proca existente entre o então Presidente da Assembléhi Nacional Constituinte e 
Virgflio. Pode-se entender também que o Andrada aeeitaria a indiéação de Ca
panema, não tendo sido, no entanto, seu propagandista. 

A polftica mineira, por outro lado, não tinha condições de se manifestar em 
un)ssono por uma solução ou ()utra. Teve. ctê "engolir'' o .imprevisto Benedito 
Valadares •• Ac~bãra a ~ntiga ~egemonia inconteste do P~M, que aS}ora era parti
·tto· de oposição. O Parttdo Progressista só se colocou ao lado de Capanema na q_l
tima hora. Porêm, o interventor interino era um -··nome que despontava, sem 
gral)cje lastro polrtico e com idéias próprias. Quanto a Virgflio, não seria demais 
repetir que ele carecia de bases polfticas no Estado. Por outro lado, suas ligações 
históricas com o PRM e Bernardes p'odem ter -comprometido mais do que aju
dado, nessa conjuntura. Não há. dllvidas, contudo, de que esteve mais próximo 
da indicação do que Capanema. Teria perdido a chance porque a notfcia de sua 
futura nomeação transpirou? Ou porque sua personalidade intempestiva levou
o a abrir mão do hiteresse. pelo .cargo ·em correspondência dirigida a Getúlio? ~ 
inegável que esses fatores também pesaram. 

Consideramos, porém, que para o Chefe do Governo Provisório, a par do 
·significado que qu9lquer uma das duas indicações teria em termos do fortaleci
mento polftico de Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, ficou bem clara a impos
sibilidade do até então todo-poderoso aliado Minas Gerais manter a situação 
especial que vinha desfrutando, a saber a de poder estabelecer internamente a 
quem caberia o -governo do Estado, enquanto todos os outros Estados eram 
chefiados por interventores. Virgtlio e Capanema significavam, cada um a seu 
modo, uma proposta de renovação potrtica endógena para Minas. Para Getúlio, 
que tivera anteriormente em Antônio Carlos um interlocutor poderoso, a não 
definição do Andrada em um sentido ou outro significava o caminho aberto para 
ousar e essa ousadia se personificou na indicação de Valadares. 

Após a designação do novo interventor mineiro, Virgrtio de Melo Franco 
renunciou ao pargo de lfder da bancada de Minas na Assembléia Nacional Cons
tituinte. Em discurso proferido perante aquele órgão, em 29 de dezembro 
de 1933, ele dizia: 

" •• .• ,não renunciei às funções de lfder da representação do Parti· 
· do Prt;>gressista nesta Assembléia pgr um movimento de irritação 
o~ despeito e sim, p9r ser voto vencido na Comissão Executiva do 
meu pàrtido e, em tais condições, jâ não mais poder considerar
me intêrprete do pensamento da maioria da agremiação partidá
ria a que pertenço. De fato, nio s6 ã~vergi da -=olha do atual in
~or Federal no Estado de Minas, como do processo adota
dO para~ indicaçio. itào(grlfos nossos) 

(79) Afonso Arinos afirma: "No momento ele tinha as duas condições indispensáveis para 
merecer a confiança de Vargas; nAo valia nada por si mesmo e se achava ligado pelo 
casamento, A famrlia rio-grandense dos Oorneles, parentes chegados de Vargas':. 
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. A alma ••• op. cit. p. 287. 

(80) BRASIL Annaes da Assembléia Nacional Constituinte. Rio de Janeiro, Imprensa Na· 
cional, 1935. v. 5. p. 223. 
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Naquela oportunidade, Virgflio fez um breve relato do desenrolar do pro
cesso de provimento do cargo de interventor para Minas e, mais uma vez, real
çou: · 

"Nem de leve me inculquei candidato à sua sucessão (a de Ole
gário Maciel}. Embora tivesse o direito de aspirar ao exerdcio da 
chefia do Governo de meu Estado. quando mais não fosse por
que atuo na vida p{jblica com o objetivo de realizar uns tantos 
propósitos polrticos e administrativos que não (sic) para me di
vertir ou ganhar a subsistência,. não solicitei a nomeação para 
aquele car9o, quer diretamente; quer por intermédio de terceiras 
pessoas."l81 > (grifas nossos) 

Afirmando que "o rumor do caso polftico de Minas não ecoará mais neste 
recinto devido à minha iniciativa", Virgflio punha um ponto final no acontecido. 
Fica patente, com sua declaração, a forma como concebia a poUtica e sua mili
tância- como uma maneira de implementar suas idéias e não como profissão ou 
carreira. 

Neste sentido, seu caminho posterior foi muito distinto daquele percorrido 
por seu princi pai contendor. 

Em 26 de julho de 1934, Gustavo Capanema tomou posse como Ministro 
da Educação e Saúde, cargo que ocupou durante onze anos, até 1945. Porém, 
não ficou comprovada a idéia de que sua nomeação, ocorrida mais de sete meses 
após a indicação de Benedito Valadares para interventoria em Minas, foi uma 
compensação ao menos parcial por não ter sido ele o escolhido para o governo 
minei ro182>. 

O que realça da leitura de correspondência por ele mantida com Alceu 
Amoroso lima, no inicio de 1934, é que Capanema viveu um momento polftico 
ditrcil, após a indicação de Valadares. Em carta a ele dirigida, constante de seu 
arquivo particular, hoje pertencente ao CPDOC, Alceu aconselha que Capanema 
mantenha "no ostracismo a bela atitude que sempre teve na direção dos negó
cios públicos"l83>. Em outra missiva, escrita em 23 de abril de 1934, o mesmo Al
ceu comenta: "Você teve a infância de sua vida polftica coberta de rosas. Che
garam agora os espinhos ... "<B4>. 

Contudo, essa foi uma fase difkil que passou, pois Capanema foi um bri
lhante Ministro da Educação, um autêntico intelectual no poder, cuja ação era 
determinada basicamente pelas "contingências do dia a dia", por uma "estraté
gia de conciliação, de conservação e acúmulo de poder, que no final se mostraria 
bastante realista e efetiva, ainda que acarretasse uma perda de autonomia e in
dependência" .<851 

O que foi dito acima sugere que a escolha de um interventor para Minas 
em 1933 colocava um problema cuja solução não se esgotava nas injunções da 
polftica nacional, fortemente ligadas, àquela época, aos polfticos do Rio Grande 

(81) Idem. ibidem. p. 222. 
(82} SCHWARTZMAN, Simon. op. cit. p. 47. O autor sugere que a escolha de Capanema 

se deveu mais ao fato de ser ele "homem de confiança da Igreja le encarregado de le
var à frente seu projeto educacional e pedagógico", projeto esse liderado por Alceu 
Amoroso Lima. 

(83} Idem, ibidem, p. 294. (Carta datada de 24 de janeiro de 1934). 
(84) Idem, ibidem, p. 296. 

(85) Idem, ibidem, p. 44. 
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. . 
do Sul. Do ponto de vista mineiro, as duas candidaturas significavam uma pers
pectiva de renovação de quadros, embora Virgrtio e Capanema contassem com 
respaldos polfticos distintos e fossem, por suas caracterfsticas pessoais, homens 
públicos com posturas diferentes face à conjuntura vivida. 

Dessa maneira, a escolha de Valadares sintetiza a salda encontrada para 
uma sêrie de tensões que se manifestavam na ocasião e marca o infcio de uma 
nova etapa, para Minas, ·nas relações com o governo federal. 
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